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 HOTĂRÂREA  Nr.  5   / 26   ianuarie  2022  

Privind   darea în folosinta gratuită a unui container modular   cu  destinatia locuință  

socială  si aprobarea  contractului  de comodat   familiei numitului Crisan Sorin  

domiciliat  în localitatea Ilba , str. Handalului , nr. 53 

 

Consiliul Local al  comunei Cicârlău, judetul Maramures, întrunit în sedință 

ordinară în data  de  26 ianuarie 2022, având în vedere temeiurile juridice, respectiv 

prevederile: 
  

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin (1) si (2)  din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

 d)Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparență decizională în administratia 

publică;  

e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

administrative ; 

f) Legea  nr. 292/2011 privind  asistenta socială, cu modificările si completările 

ulterioare, ce reglemenetează forma de sprijin  în scopul promovării   încluziunii sociale 

si cresterii   calității vietii  anumitor categorii de persoane ;Legea  locuintei nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările ulterioare si Legea  nr.116/2002  privind prevenirea si 

combaterea  marginalizării sociale; 

g) Legea   nr.  82/1991, legea contabilității, Legii nr. 98 /2016 privind achizitiile publice,  

cu modificările si completările ulterioare; 

 h) art. 129 alin (1) si alin (2) , lit c, combinat cu  alin (6),  lit a,  art. 139 alin (3) , lit g, art. 

140 , art.197, art.198, art.199, art. 240 , art. 285, art. 286 alin 1 si  4 , art. 287 lit b, 

anexa nr. 4 – lista cuprinzand bunurile  care apartin domeniului public al comunei  art. 

349 din  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 

completările ulterioare ;  

       

 Luând  act de : 

 Proiectul de hotarare inițiat de Primarul comunei Cicârlău, referatul de aprobare 

al primarului nr. 412/2022, raportul compartimentului de resort nr. 413/2022  si  referatul 

compartimentului juridic  nr.  414/2022 ; 

- Solicitarea domnului Crisan Sorin cu domiciliul în Ilba,str. Handalului,  nr. 192 nr. 

3295/2019 de acordare a unui ajutor de urgenta pentru refacerea locuintei,  

Dispozitia primarului  nr.94/2019 privind constituirea unei comisii,  Nota de 

constatare nr. 3390/2019 prin care s-a  concluzionat faptul că  locuinta  familiei 

Crisan   nu mai poate fi  reparată, reprezentând un pericol pentru familie  si 

propunerea  comisiei de achizitionare  a unui container de locuit ;  



- Ancheta socială  nr. 3444/2019 si nr.7414/2021 întocmită de catre 

Compartimentul de asistență socială  cu privire la situatia socio - economică  

familiei;  

 Hotărârea Consiliului Local nr. 30/20.04.2021 privind aprobarea bugetului local 

pe anul 2021,  prin care a fost alocata suma de 35 mii  lei pentru   realizarea unei 

locuinte sociale  si Hotărârea Consiliului Local nr. 30/20.04.202190/2021 privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2021 prin care  s-a alocat  diferenta  de  fonduri 

necesare pentru achizitia containerului modular ; 

Hotărârea Consiliului Local Cicârlău nr.  95/2021 privind aprobarea  achizitionării  

unui unor structuri mobile de locuit  ( containere)   cu destinatia locuinta socială;   

Avizul comisiilor pe domeniu din cadrul consiliului local; 

 În temeiul  : art. 139 alin (1 ) si alin (2) lit g coroborat  cu   art. 196 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare  

 

HOTĂRĂSTE  

 

 Art. 1  Se aprobă  darea în folosintă gratuită  a unui  container modular  cu 

destinatia locuintă socială familiei numitului Crisan Sorin , domiciliat  în localitatea Ilba , 

str. Handalului , nr. 53.   

 Art. 2 Se aprobă   Contractul de comodat/ folosință gratuită, anexă la prezenta 

hotărâre,  care cuprinde elementele de identificare ale   containerului modular , durata   

contractului , drepturile si obligatiile părtilor.    

 Art. 3  Se imputerniceste Primarul comunei  Cicârlău, domnul Sorin LUPSE    cu  

semnarea contractului de comodat/  folosinta gratuita.   

 Art. 4  În termen de  maxim 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri , se va 

proceda la  predarea primirea  containerului modular , pe bază de proces verbal,  care 

va fi anexat  contractului de comodat /folosință gratuită.  

Art. 5 Prezenta hotarâre se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

- Primarului comunei Cicârlau 

- Compartimentului contabil  

 -  Domnului Crisan Sorin  

- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 

 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     CONTRASEMNAT  
     Ioan BLEDEA                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICARLAU                                                                                                   
                                                                                       Georgela POP   
                                                                   
 
 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 26 ianuarie  2022 , cu 
următoarele voturi: 

Total consilieri locali  13 
Nr. consilieri prezenti  11 
Voturi pentru    11 
 Voturi împotriva 
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                                                                                                                    ANEXĂ LA HCL NR... ./2022 

 

CONTRACT DE COMODAT/FOLOSINȚĂ GRATUITĂ   

 

 
Încheiat astăzi ..................  

la ....................................... 

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1.  COMUNA CICÂRLĂU, prin CONSILIUL LOCAL CICÂRLĂU, adresa sediu: 

Cicârlău, Str Unirii, nr.1, cod postal 437095, judet Maramureş, telefon/fax 0262-481002, cod 

fiscal             , cont trezorerie RO03TREZ                               , Trezoreria Baia Mare, reprezentată 

prin Lupșe Sorin, cu functia de Primar, in calitate de COMODANT si 

 

  

1.2. CRISAN SORIN, cu domiciliul in Sat Ilba,                                  , comuna Cicârlău, județul 

Marmureș,  posesor al CI, seria        , nr. .             , eliberat de .SPCLEP Cicârlău la data de                    

, codul numeric personal                      , in calitate de COMODATAR 

 

au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea dispozițiilor art. 2146-2157 

Cod civil si a următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul contractului il constituie: 

- un Container de locuit în suprafață de 43,20 mp cu 5 încăperi,   

- teren în suprafață de 100 mp (pe care va fi instalat containerul și calea de acces din Drumul 

public către container) care face parte dinntr-o suprafață de teren de 5739 mp, înscrisă în CF nr. 

51309 Cicârlău, Nr cadastral 51309, proprietar tabular Comuna Cicârlău – domeniu public. 

2.2. Comodantul împrumută comodatarului in mod gratuit bunul prevăzute la pct. 2.1. si care se 

acordă sub formă de împrumut de către comodant comodatarului în scopul de a fi utilizat ca și 

locuință familială de către comodatar și familia acestuia.  

2.3. Prețul containerului care face obiectul prezentului contract este de 72 590 lei. 

 

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

3.1. Comodantul se obliga: 

a) sa predea comodatarului containerul și să nu-l împiedice pe acesta să-l folosească pană la 

termenul convenit; 

b)să verifice modul în care sunt respectate condițiile de folosință stabilite prin prezentul 

contract.Verificarea va fi efectuată de o Comisie numită prin Dispoziția Primarului Comunei 

Cicârlău. 

mailto:contact@primariacicarlau.ro
www.primariacicarlau.ro
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c)să solicite încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului, atunci când interesul public legitim 

o impune 

  

3.2. Obligațiile comodatarului sunt următoarele: 

a) sa conserve bunul si sa se îngrijească de el ca un bun proprietar, conform cu destinația stabilită 

prin prezentul contract – locuință familială, în caz contrar contractul va fi reziliat de către 

comodant cu obligația comodatarului de a suporta contravaloarea prejudiciului produs 

comodantului 

b) sa folosească bunul conform destinației lui determinate de natura lui; 

c) să nu închirieze sau să atribuie sub orice alt titlu bunul unei/unor alte persoane fizice sau 

juridice 

d) să plătească contravaloarea utilităților: energie electrică, gaz, etc, precum și impozitul aferent 

pe clădire  

e) sa restituie comodantului/reprezentantului bunul primit sub forma de imprumut  la termen. 

 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

4.1. Părțile au convenit sa încheie prezentul contract de comodat pentru un termen de 5 ani, 

începând cu data încheierii lui, durata contractului putând fi prelungită cu termene de câte un an 

prin acordul părților. 

4.2. Predarea Containerului către comodatar va avea loc la data de ................, dată la care începe 

executarea contractului. 

4.3. Prin acordul parților, prezentul contract poate sa înceteze si înainte de termen. 

 

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

5.1. Prezentul contract inceteaza: 

a) la implinirea termenului; 

b) daca una dintre parti: 

– cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti; 

– isi incalca vreuna dintre obligatiile sale stabilite prin prezentul contract, dupa ce a fost 

avertizata printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va 

duce la rezilierea lui; 

c) alte cauze prevazute de lege. 

5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente intre 

parti. 

 

VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORŢĂ MAJORĂ 

6.1. Nici una dintre pârțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau /si de 

executarea in mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care ii revine in baza 

prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligației respective a fost cauzata de 

forță majora, așa cum este definita de lege. 

6.2. Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile 

producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării consecințelor lui. 

6.3. Daca in termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, pârțile au 

dreptul sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele sa 

pretindă daune-interese. 

6.4. Cazul fortuit sau de forța majora exclude răspunderea comodatarului, daca acesta nu a putut 

prevedea pericolul 

 

VII. NOTIFICĂRI 

7.1. In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte 



3 

 

este valabil îndeplinită daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a 

prezentului contract. 

7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare 

recomandata  cu  confirmare  de  primire  (AR)  si  se  considera  primita  de  destinatar  la  data 

mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 

7.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa 

cea in care a fost expediata. 

7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate 

prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

 

VIII. LITIGII 

8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea si încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de 

ele. 

8.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, părțile se vor 

adresa instanțelor judecătorești. 

 

IX. CLAUZE FINALE 

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile 

contractante. 

9.2. Prezentul  contract,  împreună  cu  anexele  sale  care  fac  parte  integranta  din  cuprinsul  

sau, reprezintă voința părților si înlătura orice alta înțelegere verbala dintre acestea, anterioara sau 

ulterioara încheierii lui. 

9.3. Prezentul contract s-a încheiat in două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

 

 

COMODANT                                                                         COMODATAR 

 

        COMUNA CICÂRLĂU                                                                 Sorin CRISAN             

         PRIMAR                                                                                                               

       Sorin LUPȘE              
 

 

 

 Vizat:                                                                                                

 Consilier juridic: Irinel GHIGEANU 

 Inspector financiar:   Simona  - Claudia  BOZGA 

 Responsabil achizitii: Rodica -Alina BUDA  

 

 

 

   
Cicârlău, ......ianuarie 2022 

 

 PRELEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL 

                   ....................................................                                                                       Georgela POP 


